De Illuminati vinden dat zij het recht hebben om het Goyim te regeren (video)
Woensdag, 11 juli 2018 23:56

Tegenwoordig denken we dat wij via internet in staat zijn om een heleboel verborgen zaken
aan het licht te brengen, maar in feite was het meeste daarvan allang bekend.
De man die alles eigenlijk al ontrafelde in de jaren vijftig, was een Canadees marine officier
en als je leest wat deze man allemaal ontdekte, dan val je van je stoel.

De man waarover we het hebben heet William Guy Carr, een voormalig marine officier,
onderzoeker en auteur van een aantal boeken die geschreven zijn in de jaren vijftig en die meer
dan verhelderend zijn.
Eén van die boeken is geschreven in 1955 en heet “Pawns in the game”, pionnen in het spel.

Wanneer je dat boek leest, dan verbaas je je erover dat iemand in een tijd zonder internet toch
heeft weten te achterhalen hoe het reilt en zeilt op deze wereld en wie uiteindelijk de dienst
uitmaakt.

Dat publiceren van dat boek ging niet zomaar, want in zijn voorwoord zegt Carr dat hij sinds
1911 onderzoek heeft gedaan om uit te vinden hoe het kan dat het menselijk ras er maar niet in
slaagt om in vrede met elkaar te leven.

Het heeft tot 1950 geduurd voordat hij wist door te dringen tot de kern van het geheim. Een
geheim dat begint in de hemel toen Lucifer God uitdaagde om zijn opperste autoriteit uit te
oefenen.
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Carr ontdekte dat datgene waar wij mensen mee te maken hebben niet van vlees en bloed is,
maar dat het een spirituele duisternis is die de macht heeft over alle belangrijke en machtige
mensen op onze wereld.

Lucifer is de slimste en meest intelligente wezen in de hemelen en omdat hij puur geest is kan
hij niet worden vernietigd. Zijn macht was en is dermate groot dat hij erin slaagde om eenderde
van de engelen aan zijn kant te krijgen omdat hij claimde dat het plan van God voor de wereld
veel te zwak is. Dit, omdat het erop is gebaseerd dat mindere wezens kennis kunnen vergaren,
liefde kennen en uit respect en besef van eigen onvolkomenheden vrijwillig God willen dienen.

De Luciferiaanse ideologie echter zegt dat macht alles is. Het claimt dat wezens die
aantoonbaar over een hogere intelligentie beschikken het recht hebben om de minder
bedeelden te regeren, omdat de massa niet weet wat goed is voor hen. Deze Luciferiaanse
ideologie is wat wij vandaag de dag totalitarisme noemen.

Met bovenstaande in het achtergrond gaan we een stuk vooruit in de geschiedenis van de
mensheid naar het jaar 1770, waar in Duitsland de Joodse en door de Jezuïeten opgeleide
professor Adam Weishaupt de Luciferiaanse ideologie omarmde.

De wat Carr noemt geldleners die zich kort daarvoor hadden georganiseerd als het Huis van de
Rothschilds gaven Weishaupt opdracht om de eeuwenoude “protocollen” te herzien. Deze
protocollen waren opgezet om de Synagoge van Satan de uiteindelijke controle over de wereld
te geven, zodat zij de Luciferiaanse ideologie kunnen opdringen aan het menselijk ras. Op 1
mei 1776 was Weishaupt klaar met zijn taak.

Het plan was de uiteindelijke vernietiging van alle regeringen en religies. Dit doel zou worden
bereikt door de massa’s te verdelen in tegenstrijdige kampen in steeds grotere aantallen en op
ieder gebied zoals politiek, ras, sociaal, economisch en andere zaken. Weishaupt noemde de
massa Goyim (menselijk vee).
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De tegenstrijdige kampen zouden worden bewapend en er zou “een incident” worden
veroorzaakt, waardoor ze met elkaar in gevecht zouden raken en zichzelf verzwakken. Op deze
manier zullen uiteindelijk alle regeringen en religieuze instituten worden vernietigd.

Dit is ook de oorsprong van het woord Illuminati. Het is afgeleid van Lucifer en betekent,
"houders van het licht". Weishaupt gebruikte deceptie en leugens om ongeveer 2.000
volgelingen te recruteren. Hij deed dit door ze voor te spiegelen dat zijn doel was om een
wereldregering te vormen, waarbij alleen de meest intelligente mensen een rol zouden kunnen
spelen. Mensen die uitblonken op allerlei gebied zoals financiën, wetenschap of industrie
kwamen daarvoor in aanmerking. Weishaupt richtte toen de loges van de Grand Orient op als
geheime genootschappen en als hoofdkwartier voor de Illuminati.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle
belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet
één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was
getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken
en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en
uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te
spelen.

Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden
om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat
goed is voor ze.
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3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de Illuminati en de door hen geselecteerde
studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en
specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de
Illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies,
dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De Illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen
die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden
bewerkt dat het Goyim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen
voor onze problemen.

In de tijd dat dit speelde waren Groot Brittannië en Frankrijk de twee grote wereldmachten.
Daarom gaf Weishaupt opdracht om de koloniale oorlogen te forceren zodat het Britse rijk
verzwakt zou worden en organiseerde de Illuminati de revolutie in Frankrijk. Weishaupt
bepaalde dat deze in 1789 moest beginnen.

Daarna gaat het boek verder met te vertellen hoe ze alle bovenste lagen van de vrijmetselarij
hebben geïnfiltreerd, hoe ze het communisme hebben bedacht om Rusland onder controle te
krijgen en ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van de beruchte
vrijmetselaar Albert Pike.

Het bovenstaande is slechts een klein stukje uit de inleiding van dit fascinerende boek. Wie wil
weten hoe het verder gaat, kan het hier gratis downloaden.

Carr is in 1959 overleden en het jaar daarvoor gaf hij onderstaande lezing die gaat over zijn
boek "Pawns in the game ".
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